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Mal for anbefaling (koronavirus) 

Produktet for korona-anbefalinger er bygd opp av kapitler og anbefalinger. Et kapittel kan inneholde én 

eller flere anbefalinger. Denne malen gjelder for én anbefaling, så kopier oppsettet for hver enkelt 

anbefaling du lager 

Fagansvarlig i Hdir: Børge Myrlund Larsen 

Frist for publisering (hvis 
aktuelt):  

30.03.2020 

Kapittel (velg fra rullegardin) Kapittel 4: Behandling, utstyr og legemidler 
 

Nytt kapittel : 
(dersom eksisterende 
ikke passer) 

 

Har du sjekket Koronavirus – 
beslutninger og anbefalinger 

(veileder), for å se om det 
allerede fins info om samme 
eller likelydende tema der?  

☐ JA 

☐ NEI 
 

Kommentar: <kommentar> 

Vi får en utfordring hvis alle i Helsedirektoratet skriver unike tekster til "sin" målgruppe, og teksten egentlig ikke er unik, men av generell art. 

Da kommer innholdet i veilederen til å ese ut til et nivå som gjør at vi ikke klarer å holde det oppdatert og koordinert på tvers. 

 

Anbefaling (tittel på anbefalingen) 
Skal gi svar på "hva" vi anbefaler. Skal inneholde populasjon og intervensjon og fortrinnsvis være handlingsdrivende (dvs. vise en 
handling). 

Ved rekvirering og utlevering av legemidler skal rekvirerende helsepersonell og 
apotekpersonale følge prioriteringsbestemmelsene gitt av Helsedirektoratet. 

Anbefaling (utfyllende beskrivelse) 
Utfyllende beskrivelse av hva vi anbefaler. Bør være så kort og konsis som mulig, samtidig som kritisk viktig informasjon bør være 
inkludert. 

Rekvirerende helsepersonell skal 

 Ved ordinering og rekvirering av legemidler følge prioriteringsbestemmelsene og de retningslinjene 

som er gitt 

Apotekpersonale skal 

 Ved kontroll av reseptens gyldighet følge prioriteringsbestemmelsene 

 Ikke utlevere legemidler på resept eller rekvisisjoner som ikke følger disse 

 

Praktisk/Veiledning (valgfri) 
Skal gi praktiske tips om "hvordan" anbefalingen kan følges. F.eks. råd om praktiske gjennomføring, lenker til nyttige verktøy, videoer 
etc. som kan være nyttige for å klare å følge anbefalingen. 
 

Prioriteringsbestemmelsene med bestemte faglige anbefalinger (lenke til Helsedirektoratets nettsider) 
 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus)
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus)
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus)
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Begrunnelse 
Skal gi svar på "hvorfor" en anbefaling gis? Begrunnelsen skal gi leseren en kort forklaring på hvilke viktige faktorer som har påvirket 
beslutningen. 

Det følger av forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler m.m. § 4 første ledd at "Dersom det er 
grunn til å tro at det er fare for tilgangen til legemidler i Norge, kan Helsedirektoratet vedta at apotek kun skal 
utlevere og selge nærmere angitte legemidler til bestemte pasientgrupper." Forskrift om rekvirering og 
utlevering av legemidler fra apotek1 og blåreseptforskriften2 gir krav til opplysning om rekvirent, legemiddel, 
dets bruk og refusjon. Disse forskriftene gir rammene for hvordan det praktisk kan prioriteres ved ekspedisjon 
og utlevering av legemidler i apotek. 

 

Metadata 

Målgruppe (avvent med dette – vi jobber med å få på plass målgruppefunksjonalitet på nettsiden) 
 

 

                                                           
1 https://lovdata.no/forskrift/1998-04-27-455 
2 https://lovdata.no/forskrift/2007-06-28-814 
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